
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) 

          การจดัการองค์ความรู้ เป็นกระบวนการในการล้วงเอาความจริงภายในองค์กรออกมา  จากนัน้ท าการเปลี่ยนรูป และ

เผยแพร่องค์ความรู้นัน้ผ่านทางหน่ายงานต่าง ๆ ขององค์กร   ดงันัน้องค์กรสามารถใช้องค์ความรู้ร่วมกนัได้  ซึง้เมื่อน าองค์

ความไปใช้งานแล้ว องค์ความรู้นัน้จะไม่หมดสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้อีก  องค์ความรู้จะช่วยท าให้องค์กรสามารถค้นหา 

คดัเลอืก จัดการ เผยแพร่ และส่งมอบข่าวสารและความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาที่ส าคญัได้ 

         การจดัการกบัองค์ความรู้นัน้  จะท าการเปลี่ยนรูปข้อมลูและข่าวสารให้อยู่ในรูปขององค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้

ปฏิบติัการในการแก้ไขปัญหาได้  และต้องสามารถใช้ได้ผลกบัทกุ ๆ  หน่วยงาน  และกบัทุก ๆ คน  ภายในองค์กร 

การเชื่อมโยงองค์ความรู้แบบ Explicit Knowledge และ Tacit Knowledge 

          องค์กรสามารถสร้างแกนกลางในการจัดเก็บองค์ความรู้  ซึง่สามารถเชื่อมโยงระหว่างองค์ความรู้แบบมีโครงสร้างและไม่

มีโครงสร้างเข้าไว้ด้วยกนั เพื่อรวมเป็นแหลง่องค์ความรู้ทัง้หมดขององค์กร ในขณะที่เราอยู่ในกระบวนการแปลงองค์ความรู้

แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge) ให้เป็น องค์ความรู้ที่มีโครงสร้าง (Explicit Knowledge)  นัน้  ระหว่างนัน้ก็จะเป็น

การสร้างองค์ความรู้แบบไม่มีโครงสร้างขึน้มาใหม่อีกด้วย (generate new tacit knowledge)  จากรูปอธิบายความสมัพนัธ์ 

ได้ดงันี ้

  

 

รูปที่ Core Competency is Linked to Explicit and Tacit Knowledge 

  



        1. องค์ความรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit Knowledge)  คือ องค์ความที่ไม่มีรูปแบบชัดเจน หาไม่ได้ตามต ารา เช่น 

ประสบการณ์และความช านาญเฉพาะบคุคล  จากรูปเป็นกระบวนการในการเปลีย่นความรู้แบบไม่มีโครงสร้าง (Tacit 

Knowledge) ให้เป็นความรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge)  เพื่อให้ความรู้นัน้สามารถอธิบายความได้อย่าง

ชดัเจน  เมื่อ  Tacit   Knowledge  ที่ถกูน าไปจัดเก็บไว้ในแกนกลางขององค์กร(Core Competencies of the 

Organization)  ความรู้นัน้จะประกอบด้วย ความช านาญ  สิง่ต่าง ๆที่รับรู้และอธิบายได้ด้วยเหตุผล แนวคิด    วฒันธรรม

องค์กร และสิง่ที่มีคุณค่าต่าง ๆ 

        2.  องค์ความรู้แบบมีโครงสร้าง (Explicit Knowledge)  คือ องค์ความรู้ที่สามารถเขียนอธิบายได้ชัดเจน เช่น 

รายงาน  จากรูปจะน าความรู้ที่ชัดเจนนี ้ไปใช้แก้ปัญหา  ก าหนดนโยบาย  ก าหนดกลยุทธ์  ใช้ในการตดัสนิใจ จัดท าเอกสาร

สทิธ์ิ และใช้จัดการกบัระบบสารสนเทศ  สามารถเขียนความรู้นัน้ออกมาในรูปของกระดาษ (Paper)   และน าไปเก็บไว้ที่

แกนกลางองค์ความรู้ขององค์กร (Core Competencies of the Organization) 

        3.  แกนกลางองค์ความรู้ขององค์กร (Core Competencies of the Organization)  คือแหลง่ในการจัดเก็บ

ความสามารถขององค์กร    เป็นศนูย์กลางความรู้ส าหรับการบริหารงานและความสามารถที่แท้จริงขององค์กร  จากที่กลา่ว

มา  สามารถสรุปเก่ียวกบัการจดัการองค์ความรู้  ได้ว่า  การจดัการองค์ความรู้เป็นวิธีการที่เก่าแก่และมีมานานแล้วตัง้แต่สมยั

โบราณ  ในการจดัการองค์ความรู้นัน้จะต้องอาศยัความร่วมมือจากทกุฝ่ายและทุกระดบัขององค์กร เราสามารถปฏิวติัและ

เปลีย่นแปลงองค์กรด้วยการให้ความร่วมมือ และพฒันาการจัดการองค์ความรู้  และองค์ความรู้ถือเป็นทรัพย์สนิทางปัญญา

ขององค์กร  องค์ความรู้นีจ้ะสามารถสง่มอบแนวทางส าหรับการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกบัทกุ ๆ คนในองค์กร และใช้ได้โดยไม่

จ ากดัสถานที่ 

            การจดัการองค์ความรู้   เป็นการจดัเก็บข้อมูลข่าวสารที่เป็นองค์ความรู้ในการใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ขององค์กร 

รวบรวมไว้ในคอมพิวเตอร์   เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดจากบคุคลหนึ่งไปยงับคุคลหนึ่ง  เพื่อใช้แก้ปัญหาในการปฏิบติังาน  ซึง่องค์

ความรู้ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สนิทางปัญญา เมื่อจะเก็บแล้วจะต้องมีการถ่ายทอดและเผยแพร่ เพื่อให้เกิดการน าไปใช้

ประโยชน์  ให้เกิดประสทิธิภาพในการท างานต่อองค์กรให้มากที่สดุ  องค์ความจะเก็บรวบรวมได้จากผู้ เชี่ยวชาญ  หรือกลุม่คน

พิเศษ ประสบการณ์ หรือความทรงจ าขององค์กร หรืออาจมาจากวฒันธรรมองค์กร (Organizational Culture)  ดงันัน้

ผู้จดัการที่ดีควรมีระบบจดัการองค์ความรู้  เพื่อพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ข้อแนะน าเก่ียวกบัการจัดการองค์ความรู้ 

         ต้องก าหนดค านิยามความหมายขององค์ความรู้ให้ชดัเจน   ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัวิธีที่จะใช้จัดการกบัองค์ความรู้ให้

ชดัเจน   และสิง่ที่ท้าทายที่สดุในการจดัการองค์ความรู้  ก็คือ  ความชดัเจนในทุก ๆ ด้าน  ตัง้แต่การอธิบายความหมายของ

ความรู้นัน้     อปุสรรคที่จะผ่านพ้นไปได้    ผลประโยชน์ที่ชดัเจนซึ่งต้องมีมากพอที่จะท าให้เกิดระบบจดัการองค์ความรู้  รวมถึง

เคร่ืองมือและเทคโนโลยีที่สามารถน ามาใช้งานร่วมด้วย 



กญุแจส าคัญของการจัดการองค์ความรู้ 

         กญุแจส าคัญที่จะท าให้การจดัการองค์ความรู้นัน้ประสบผลส าเร็จ  ประกอบด้วย  วฒันธรรมองค์กร (Organizational 

culture)  ผู้บริหารที่เป็นผู้อปุถมัภ์ (Executive sponsorship) และเป็นผู้ผลกัดนัการท างาน    การก าหนดเกณฑ์ในการวดัผล

ส าเร็จ (Measuring success) 

ในอนาคตอาจจะมีซอฟต์แวร์   KM  packages  ที่ได้มาตรฐานครอบคลมุการท างานขององค์กร วางจ าหน่าย 

วตัถปุระสงค์ของการจดัการองค์ความรู้ (KM Objectives) 

        การจัดการองค์ความรู้  มีวัตถปุระสงค์หลกั  ดงันี ้

1.  เพื่อสร้างระบบจดัเก็บองค์ความรู้ (Create knowledge repositories) 

2.  เพื่อปรับปรุงการเข้าถงึองค์ความรู้ (Improve knowledge access) 

3.  เพื่อยกระดบัสภาพแวดล้อมขององค์ความรู้ให้ดีขึน้ (Enhance the knowledge environment) 

4.  เพื่อจดัการองค์ความรู้ให้เป็นทรัพย์สนิที่มีค่า   และมีประโยชน์ (Manage knowledge as an asset) 

ที่เก็บองค์ความรู้  (Knowledge Repository) 

        เป็นที่เก็บหรือที่รองรับองค์ความรู้ หรือเรียกว่า  “คลงัองค์ความรู้”  เป็นที่ส าหรับเก็บรวบรวมองค์ความรู้จากภายในและ

ภายนอกองค์กรเก็บไว้ในคลงัข้อมูลกลาง 

ขัน้ตอนในการจดัการองค์ความรู้ (KM Activities) 

      1.  Externalization   เป็นการน าองค์ความรู้ที่ได้จากแหลง่ภายนอก   มาจดัรูปแบบ 

      2.  Internalization    จัดรูปแบบองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นรูปแบบ (Format)  ภายใน คือ  การจ าแนกองค์ความรู้แบบมี

โครงสร้าง (Explicit Knowledge) ให้ตรงกบัความต้องการใช้งาน  ผนวกเข้ากบัองค์ความรู้ที่มาจากภายนอก 

(Externalization) 

      3.  Intermediation  การเชื่อมต่อกบัองค์ความรู้  จะเป็นสือ่กลางที่ผู้ใช้  จะใช้ในการเข้าถงึหรือค้นหาองค์

ความรู้    สือ่กลางสว่นมากจะเป็นเทคโนโลยี   เช่น   Internet, Groupware   หรือ  Workflow   เป็นต้น 

      4.  Cognition  กระบวนการรับรู้  คือ   กระบวนการรับองความรู้และประยุกต์ใช้งาน  และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 

หมวด: องค์ความรู้ที่น่าสนใจ 
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